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تاریخ پذیرش0253/5/02 :

چکیده
هدف : :هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مکمل دهی ال-آرژنین بر تغییرات استرس اکسیداتیو-نیتروزاتیو احتمالی
ناشی از فعالیت ورزشی حاد در کبد موش بود.
روششناسی 27 :سر موش صحرایی نر با وزن تقریبی (  )081-701gبهصورت تصادفی به چهار گروه کنترل،
ورزش حاد ( ،)Eمکمل ال -آرژنین ( )Argو ورزش حاد+مکمل ال-آرژنین ( ،)E+Argتقسیم شد .ال -آرژنین به
میزان  1/17رژیم غذایی به دو گروه  Argو  E+Argطی  21روز گاواژ شد .برای اعمال فعالیت ورزشی حاد دو
گروه  Eو  E+Argبا سرعت 78-08متر بر ثانیه ،به مدت  0ساعت و یا تا رسیدن به واماندگی بر روی تردمیل
مخصوص دویدند .بافتبرداری  0ساعت پس از فعالیت ورزشی حاد صورت گرفت .جهت محاسبۀ نسبت اکسیدان-
آنتی اکسیدان ،وضعیت اکسیدانی تام و ظرفیت آنتیاکسیدانی تام ،به ترتیب با روشهای  FRAPو FOX-1
اندازهگیری شد .میزان نیتریک اکساید از روش گریس اندازهگیری شد .برای مقایسه میانگینها آزمون آنالیز
واریانس یکطرفه ) (ANOVAاستفاده شد.
یافتهها :میانگین باالنس اکسیدان/آنتیاکسیدان گروههای کنترل،ورزش حاد ،مکمل ،مکمل  +ورزش حاد به ترتیب
 1/57±1/13 ،1/50±1/07 ،2/89±3/35و  1/50±1/15بهدستآمده است .با وجود بیشتر بودن میانگین گروه کنترل
نسبت به گروههای دیگر ،ولی نتایج تحلیل واریانس نشان میدهد این تفاوت معنیدار نیست .همچنین میزان نیتریک
اکساید موشهای گروه کنترل با میانگین  5/10±8/20از سه گروه دیگر بیشتر است ،اما نتایج تحلیل واریانس نشان می-
دهد تفاوت معنیداری بین میزان نیتریک اکساید موشهای گروه کنترل با هر یک از سه گروه آزمایش وجود ندارد.
نتیجهگیری :طبق یافتههای تحقیق حاضر ،نسبت اکسیدان-آنتی اکسیدان ( )TOS/TACو همچنین میزان
نیتریک اکساید  0ساعت پس از ورزش حاد و به دنبال مصرف مکمل ال-آرژنین در هیچیک از گروهها تغییر
معنیداری نداشت.
واژگان کلیدی :فعالیت ورزشی حاد ،استرس اکسیداتیو-نیتروزاتیو ،باالنس اکسیدان-آنتی اکسیدان ،نیتریک اکساید ،ال
آرژنین.
 .0کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی .7 ،دانشیار دانشگاه اصفهان .2 ،استاد دانشگاه اصفهان .3 ،دانشجوی دکتری
بیوتکنولوژی دارویی .9 ،تکنسین دامپزشکی
*نشانی الکترونیک نویسندۀ مسئولkazemimasume@gmail.com :
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مقدمه
اگرچه ورزش دارای آثار سودمندی است اما
ورزش شدید(حاد) میتواند موجب آسیب
مورفولوژیکی به عضالت اسکلتی درگیر در
فعالیت و ارگانهای دیگر شود .آسیب بافتی
ناشی از ورزش حاد یا مزمن از آسیب فیبری
قابلتوجهی به آسیب تحت سلولی منتهی
میشود .چنین آسیبی ممکن است از استرس
اکسیداتیو ناشی از گونههای اکسیژن فعال
( )ROSباشد ،که بسته به نوع اندام یا بافت و
سطح آنتیاکسیدانی درونزا پاسخهای مختلف
به وجود میآورد .افزایش سطح پراکسیداسیون
لیپیدی پس از ورزش با حداکثر سرعت دویدن
در نمونههای خون ورزشکاران سرعتی و در
عضله اسکلتی موشها پس از حداکثر سرعت
دویدن و ورزش حاد شناساییشدهاند (.)77
رادیکال آزاد اتم یا مولکولی است که با داشتن
یک یا چند الکترون جفت نشده و قابلیت تکثیر
در بیشتر سلولها ،توانایی آسیب به بافتهای
مختلف را دارد ( .)2نوع ورزش ،شدت و طول
مدت آن ،و همچنین نمونههای مورد آزمایش،
همه میتواند میزان اکسایش سلولی را تحت
تأثیر قرار دهند ( .)07تولید بیشازحد گونههای
فعال اکسیژن و نیتروژن ( 0)RONSدرواقع
میتواند از قرار گرفتن در معرض انواع محرکها،
از جمله ،استرسهای جسمانی مانند ورزشهای
هوازی و بیهوازی حاد ،و همچنین مصرف و
پردازش انرژی در بدن ،ایجاد شود ( .)00تولید
 RONSو استرس اکسیداتیو-نیتروزاتیو حاد
میتواند از طریق چند مسیر ،در پاسخ به ورزش
1. Reactive Oxygen and Nitrogen
Species

حاد ر دهد .این موارد شامل تنفس
میتوکندریایی (نشت الکترون از زنجیره انتقال
الکترون و تولید متعاقب رادیکال سوپراکسید)،
متابولیسم پروستانوئید ،خود اکسیداسیونی
کاتکوالمینها ،و فعالیت آنزیمی NADPH
اکسیداز و گزانتین اکسیداز میباشند .افزایش
اولیه در  RONSطی ورزش و همچنین به
دنبال توقف آن ،میتواند به تولید ثانویه
پراکسیدانهای اضافی منجر شود (.)07
سیستم دفاع آنتیاکسیدانی بدن ترکیبات
مختلف آنزیمی(آنزیمهای سوپر اکسید
دیسموتاز ،کاتاالز و  )...و غیر آنزیمی(ویتامین ،E
 Cو  )Aرا شامل میشود که در پیشگیری و یا
کاهش فشارها و آسیبها ،پس از فعالیت بدنی
نقش دارد .هر یک از این ترکیبات
آنتیاکسیدانی ،نقش منحصربهفردی دارند و
برآیند آنها تحت عنوان ظرفیت آنتیاکسیدانی
تام ( 7)TACبدن نامیده میشود ( .)0کاهش
ظرفیت آنتیاکسیدانی ،محافظت در برابر ROS
و  RNSرا مختل میکند و از طریق آسیب
رسیدن به دیواره سلولها ،میتوکندریهاDNA ،
و پروتئینهای عملکردی ،اختالل در سلول ،و
حتی آپوپتوزیس2یا مرگ سلول را ممکن است
در پی داشته باشد ( .)05سلولهای پستانداران
به هر دو سیستم آنزیمی و غیر آنزیمی مجهز
هستند و بدین طریق RONS ،را حذف
میکنند .آسیب با کاهش فعالیت آنزیمهای
آنتیاکسیدان ،بهعنوان جاذب رادیکالهای آزاد
در وضعیت استرس اکسیداتیو ،ایجاد میشود
( .)71استرس اکسیداتیو -نیتروزاتیو زمانی
2. Total Antioxidant Capacity
3. Apoptosis
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اتفاق میافتد که یک عدم تعادل در دفاع
آنتیاکسیدانی با توجه به افزایش تولید  ROSو
 RNSوجود داشته باشد که ممکن است با
کاهش غلظت آنتیاکسیدان در بدن و کاهش
فعالیت آنزیمهای آنتیاکسیدان ایجاد شود (.)05
ورزش بر اساس تئوری هورمز عمل میکند ،این
تئوری ادعا میکند سیستمهای بیولوژیک به
شکل یک منحنی زنگولهای شکل دوز -پاسخ ،با
در معرض قرارگیری مواد شیمیایی ،مواد سمی و
تابش پاسخ میدهد .یعنی عدم ورزش و فعالیت
یا تمرین شدید اثرات مخربی به همراه داشته و
برعکس تمرین منظم اثرات سودمندی در پی
خواهد داشت .گونههای واکنشی بر اساس تئوری
هورمز عمل میکنند .اگرچه سطوح باالی
رادیکالهای آزاد موجب آسیب مؤلفههای سلولی
میشوند ،اما سطوح متوسط تا پایین اکسایشها،
چندین نقش تنظیمی در سلول مانند کنترل
بیان ژنی و تنظیم مسیر پیامدهی سلولی دارد .از
مهمترین گونههای واکنشی که بر اساس تئوری
هورمز عمل میکند نیتریک اکساید 0میباشد
(.)7
 NOیکی از مهمترین و گستردهترین زمینههای
مورد مطالعه  RNSمیتواند منجر به کاهش یا
اکسایش شده و در نتیجه یک سری از ترکیبات
که در مجموع بهعنوان گونههای نیتروژن
واکنشپذیر خوانده میشوند ،ایجاد کند.
چنانکه غلظت آن از حد طبیعی باالتر رود،
احتماالً بهعنوان یک عامل محدودکننده فعالیت،
میتواند عملکرد ورزشی را تحت تأثیر قرار دهد
(.)72 ,70
ال-آرژنین اسیدآمینهای نیمه ضروری است که
بسته به مرحله رشد و وضعیت سالمتی فرد
)1. Nitric oxide(NO
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ضروری میباشد .بهعنوان پیش ماده برای
کراتین است ،که نقش مهمی در متابولیسم
انرژی عضالنی و اعصاب بازی میکند (.)73
نیتریک اکساید سنتتاز به آرژنین برای سنتز
 NOنیاز دارد ( .)2تغییرات غلظت آرژنین،
ممکن است تولید و فعالیت  NOرا تحت تأثیر
قرار دهد.برخی مطالعات نشان دادهاند که یک
رژیم با مکمل دهی ال-آرژنین بهطور
قابلتوجهی استرس اکسیداتیو قلبی و ریوی در
طول ورزشی درمانده ساز در موشهای صحرایی
جوان 7 SDرا کاهش میدهد ( .)06 ,02از
طرفی با توجه به آثار مخرب  NOدر غلظتهای
باال NO ،تولیدشده بر اثر تمرین  ،احتمال دارد
به سلول صدمه بزند( آثار سیتوتوکسیک،2
سیتواستاتیک3نیتریک اکساید) زیرا میدانیم
عالوه بر آثار فیزیولوژیکی مفیدی که  NOدر
بدن دارد ،چنانکه غلظت آن از حد طبیعی
باالتر رود ،احتماالً بهعنوان یک عامل
محدودکننده فعالیت ،میتواند عملکرد ورزشی را
تحت تأثیر قرار دهد .برای مثال ،افزایش بیش از
حد  NOمانع از مصرف اکسیژن و متعاقب آن
کاهش ظرفیت هوازی میشود (.)3
در این راستا افزایش استرس اکسیداتیو-
نیتروزاتیو با مکمل دهی ال آرژنین ،در
موشهای دارای مشکل کلیوی ( ،)02در
مطالعهای دیگر کاهش تولید نیتریک اکساید و
آسیب اکسایشی حاصل از آن در مکملگیری
آنتیاکسیدانی به دنبال یک جلسه تمرین
مقاومتی دایرهای در مردان تمرین نکرده
گزارششده است (.)9
2. Sprague-Dawley
 .2اثر سمی روی سلول
 .3مانع تولیدمثل سلول
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به اعتقاد متخصصین تعادل مناسب بین
رادیکالهای آزاد و آنتیاکسیدانها برای سالمتی
و فعالیت بهینه الزم است ( .)07بنابراین ،این
فرضیه مطرح است که مکمل ال-آرژنین ممکن
است استرس اکسیداتیو-نیتروزاتیو احتمالی
ناشی از ورزش وامانده ساز را تحت تأثیر قرار
داده و یا بر بافتهای مهم تأثیرپذیر از فعالیت
ورزشی حاد ،چون کبد اثر داشته باشد .در این
تحقیق ،بررسی میکنیم که آیا مکمل ال-آرژنین
میتواند آسیب احتمالی اکسیداتیو-نیتروزاتیو که
در بافت کبدی به علت ورزش وامانده ساز در
موش ممکن است ر دهد ،تحت تأثیر قرار
دهد.
روش پژوهش
 27سر موش  2 -3هفتهای با وزن تقریبی
 081-701گرم خریداری شد .جامعه تحقیق را
موشهای صحرایی نر نژاد ویستار 0تشکیل
میدادند که از حیوان خانه دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تهیه شد .موشها
در النه حیوانات دانشکده داروسازی ،تحت
شرایط کنترل شده نور( 07ساعت روشنایی07 ،
ساعت تاریکی) ،دما ( 72±0درجه سانتیگراد) و
رطوبت ( 91±2درصد) در قفسهای مخصوص
نگهداری شدند .موشها آزادانه به آب و غذای
استاندارد دسترسی داشتند و در سرتاسر دوره
تحقیق ،توسط یک کارشناس جابجا میشدند.
پس از تقسیم موشهای صحرایی به  3گروه ،به
گروههای مکمل و مکمل +ورزش طی  21روز به
میزان  %7رژیم غذای روزانه مکمل ال-آرژنین
(محصول شرکت داروسازی و مکملهای غذایی-
حیاتی کارن) گاواژ شد .جهت کنترل استرس
1. Wistar

وارده از طریق گاواژ به موشهای دو گروه دیگر
طی این  21روز آب گاواژ میشد .دو هفته قبل
از روز آزمایش ،موشهای تمامی گروهها  7روز
در هفته به مدت  09دقیقه با سرعت  08متر در
دقیقه در هر روز بر روی نوار گردان مخصوص
موشهای صحرایی میدویدند ،برای وادار کردن
حیوان به دویدن ،از شوک الکتریکی خفیف در
قسمت انتهایی نوارگردان استفاده میشد .این دو
هفته تمرین برای این منظور طراحی شد که
موشها با تردمیل و دویدن بر روی آن آشنا
شوند .حیوانات در قفسهای پلی کربنات شفاف
نگهداری میشدند .در نهایت گروههای ورزش
حاد و مکمل +ورزش حاد در روز آزمایش نهایی،
با شدت تمرینی  08-78متر در دقیقه برای 0
ساعت و یا تا رسیدن به واماندگی بر روی
تردمیل دویدند .مالک خستگی عدم توان موش
در حفظ قامت در مسیر مستقیم و ادامه دویدن
با سرعت تردمیل (عقب نماندن) بود ( .)09یک
ساعت پس از انجام کار ( ،)77موشها از طریق
استنشاق ماده اتر ( ،)03بیهوش شدند.
نمونهگیری بافت کبد
پس از تائید بیهوشی ،برشی به طول 2-3
سانتیمتر در ناحیه شکم جانور ایجاد شد ،پس
از باز کردن پوست ،قسمتی از بافت کبد جدا شد
و داخل ظرف مخصوص نگهداری بافت ،بر روی
یخ قرار داده شد .بافت آمادهشده جهت هموژن
به یخچال  -71منتقل شد .پس از شستشوی
بافت با سرم فیزیولوژی ،تکهای از آن جداشده و
به نسبت  3به  0به ترتیب از فسفات بافر و بافت
کبد جهت هموژن استفاده شد .با استفاده از
تعدادی گویچۀ شیشهای (پرل) ،طی یک دقیقه
با استفاده از هموژنایزر  ، MS-100بافت آماده
شد.
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میکروتیوب ها با استفاده از یخ کامالً سرد شدند؛
و در نهایت توسط سانتریفیوژ یخچال دار به
مدت  09دقیقه ،در دمای  3درجه سانتیگراد با
دور  02111rpmسانتریفوژ شدند .سوپرناتانت،
با سمپلر برداشته شد و جهت اندازهگیری میزان
پروتئین بافتی و سایر اندازهگیریها تمامی
نمونههای آمادهشده به یخچال  -71منتقل
شدند.
نحوه سنجش  : TOSبرای اندازهگیری
TOSبه روش  ،FOX-10معرف ،FOX-1
زایلینول ارینج  011میکروموالر ،آمونیوم فروس
سولفات  791میکروموالر ،سوربیتول 011
میکروموالر ،و اسید سولفوریک  79میلی موالر
تهیه گردید 91 .میکرولیتر از نمونه در یک
میکروتیوب اپندورف  0/9میلی لیتر به 591
میکرولیتر از معرف  FOX-1افزوده و ورتکس
شد و برای  21دقیقه در انکوباتور  31درجه
سانتیگراد (بدون  )CO7انکوبه گردید .جذب
نمونهها در  981نانومتر توسط اسپکتروفتومتر،
خوانده شد (نمونهها تیرهرنگ میشود).
نحوه سنجش  :TACروش FRAP7بر اساس
توانایی پالسما در احیای یونهای ( Fe3+فریک)
به  Fe2+در حضور مادهای به نام  TPTZاستوار
است و کمپلکس  Fe2+-TPTZکمپلکس آبی
رنگ با ماکزیمم جذب در طولموج 952 nm
است که میزان قدرت احیاکنندگی سرم یا
پالسما از طریق افزایش غلظت کمپلکس فوق
توسط دستگاه اسپکتروفتومتر را به دست
میدهد (.)01

1. Ferrous ion oxidation xylenolorange
version 1

2. Ferric reducing ability of plasma
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اندازهگیری میزان نیتریک اکساید در کبد:
به دلیل کوتاه بودن نیمهعمر نیتریک اکساید،
اندازهگیری مستقیم آن نسبتاً مشکل است ،لذا
اندازهگیری آن با استفاده متابولیت های
پایدارش صورت میگیرد .این سنجش تخمین
قابلاطمینانی از برون ده نیتریک اکساید در
محیط  in vivoفراهم میآورد .همبستگی
باالیی بین تولید نیتریک اکساید درونزا و
سطوح نیتریت/نیترات (  )NOدر سرم ،پالسما
و ادرار گزارششده است .سادهترین و رایجترین
روش اندازهگیری این آنیونها روش رنگ سنجی
بر مبنای واکنش گریس2میباشد .اساس این
واکنش تشکیل رنگ از دی آزوتاسیون 3یک
سولفانامید به کمک نیتریت در محیط اسیدی و
سپس کنژگاسیون آن با یک آمین آروماتیک
ethylenediamineN-1-( NEDD
مثل
) )(naphthylمیباشد (.)8
روشهای آماری
پس از ورود دادهها به نرمافزار  ،SPSSتوزیع
طبیعی دادهها به وسیله آزمون شاپیرو -ویلک
بررسی شد .میانگین و انحراف معیار هر یک از
شاخصهای بیوشیمیایی محاسبه و نتایج مربوط
با استفاده از تحلیل واریانس تک راهه بین
گروههای مذکور در سطح معنیداری ، P≤ 1/19
مورد مقایسه قرار گرفت.
یافتههای پژوهش
در جدول 0اطالعات آماری مربوط به میزان
نیتریک اکساید و نسبت  TOS/TACدر گروههای
کنترل ،ورزش حاد ،مکمل و مکمل+ورزش
بهصورت میانگین و انحراف معیار ارائهشده است.
نتایج حاصل نشان میدهد که نسبت اکسیدان-
3. Griess
4. Diazotization
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آنتی اکسیدان و همچنین میزان نیتریک اکساید 0
ساعت پس از ورزش حاد و به دنبال مصرف مکمل

ال-آرژنین در هیچیک از گروهها تغییر معنیداری
نداشت.

جدول  .1اثر ال-آرژنین بر میزان نیتریک اکساید ،اکسیدان/آنتیاکسیدان و کراتین کیناز در کبد موش نر به دنبال
فعالیت ورزشی حاد
متغیر
نیتریک اکساید میکرومول/میلیگرم×01-9
اکسیدان/آنتیاکسیدان میلی مول/میلیگرم

کنترل

ورزش حاد

مکمل

مکمل+ورزش حاد

5/10±8/20
2/89±3/35

3/02±0/19
1/50±1/07

2/85±0/36
1/57±1/13

3/00±0/22
1/50±1/15

جدول  .1تحلیل واریانس یکراهه متغیرهای نیتریک اکساید ،اکسیدان/آنتیاکسیدان
آماره آزمونF

سطح معنیداری

نیتریک اکساید

2/308

1/15

اکسیدان/آنتیاکسیدان

7/810

1/032

متغیر

بحث و نتیجهگیری
در مطالعه حاضر ،با یک دوره مکمل دهی ال-
آرژنین تغییر معنیداری در اندازه نسبت
اکسیدان به آنتیاکسیدان و میزان نیتریت کبد،
یک ساعت پس از فعالیت ورزشی حاد ،در
هیچیک از گروههای موردمطالعه مشاهده نشد.
همانطور که پیشتر بیان شد ،در حالی که
تمرین ورزشی منظم موجب کاهش آسیب
اکسایشی میشود ،یک وهله فعالیت ورزشی که
از شدت و مدتزمان کافی برخوردار باشد موجب
آسیب ماکرو مولکولهای سلولی مانند لیپیدها،
پروتئینها و ساختارهای ژنومی میشود .با این
حال ،در مورد اینکه چه عامل یا عواملی باعث
کاهش آسیب اکسایشی ناشی از تمرین ورزشی
میشود دو فرض مطرح است که یکی به افزایش
کارآمدی برداشت گونههای نیتروژن و اکسیژن
واکنشی میپردازد .در این فرض چنین بیان
میشود که تمرین ورزشی از طریق تنظیم

افزایشی آنزیمهای ضد اکسایشی ،موجب
برداشت گونههای رادیکالی از محیط عمل
میشود .تمرین ورزشی حاد(تمرین برای یک
دوره زمانی محدود) و مزمن (چندین سال
تمرین منظم) هر دو موجب تنظیم افزایشی
آنزیمهای ضد اکسایشی در سلولها و بخشهای
مختلف بدن میشوند .پیام اولیه که موجب تغییر
و تعدیل طوالنیمدت میشود ،از وهله فعالیت
ورزشی منفرد نشأت میگیرد .بر اساس این
فرض فشار اکسایشی ناشی از هر وهله مجزای
فعالیت ورزشی ،از طریق فعالسازی عوامل
رونویسی موجب تنظیم افزایشی آنزیمهای ضد
اکسایش میشود(  .)7با توجه به این توضیحات
و بر اساس اصل هورمز که یک جلسه فعالیت
ورزشی حاد ،موجب استرس اکسیداتیو حاد
میشود ،و نتیجه آن تقویت سیستم دفاعی بوده
است ( ،)0میتوان عدمتغییر باالنس اکسیدان/
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آنتیاکسیدان را به افزایش یکی در مقابل دیگری
نسبت داد.
در پژوهش پائوال و همکاران ( ،)77به دنبال
ورزش حاد ،علیرغم گزارش استرس اکسیداتیو-
نیتروزاتیو با افزایش میزان نیتریت و
پراکسیداسیون لیپیدی در بافتهای مختلف
کبد ،عضله و مغز ،زمان پاسخ اندامها به ورزش
حاد را متفاوت اعالم کردهاند .چراکه افزایش
میزان نیتریک در کبد  8ساعت و در عضله 0
ساعت پس از فعالیت ورزشی حاد گزارششده
است .که با نتایج پژوهش حاضر همسو نمیباشد.
عدم همسویی با نتایج پژوهش حاضر احتماالً
میتواند به زمان متفاوت نمونهبرداری مربوط
باشد.
از طرفی ممکن است مسیر مهار و یا سرکوب
گزانتین اکسیداز 0توسط  NOفعال شده باشد.
 XOیک متالوفالووپروتئین 7است که میتواند
منجر به تولید سوپراکسید و هیدروژن پراکسید
شود و بهعنوان مکانیسم اصلی تولید رادیکال
آزاد در برخی شرایط مانند تمرین ورزشی حاد یا
بیهوازی میباشد .کاهش گزانتین اکسیداز،
احتماالً به کاهش مکانیسم تولید رادیکالهای
آزاد منجر شود .برخی تحقیقات کاهش میزان
 XOو افزایش برخی آنزیمهای آنتیاکسیدانی
با مصرف ال-آرژنین را گزارش کردهاند (.)03
طبق گزارش کزیم و همکاران ( )7107شاید
بتوان عدمتغییر و یا کاهش  NOرا به خاصیت
آنتیاکسیدانی و مصرفش در این زمینه نسبت
داد (.)08
همچنین عدمتغییر  NOبا مصرف ال-آرژنین را
میتوان به تفاوت در میزان دوز مصرفی و آرژنین
)1. Xanthine oxidase(xo
2. Metalloﬂavoprotein
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توأم با رژیم غذایی و طول دوره مکمل دهی
مربوط دانست؛ احتماالً مقدار ال-آرژنین مصرفی
در شرایط محیط زنده دارای آستانه باشد،
بهطوریکه مقدار باال امکان جذب و انتقال
سیستمهای انتقالی را به داخل سلول ندهد و در
مقدار پایین آن ،به علت زیر آستانه بودن فعالیت
ال-آرژنین ،با کاهش سوبسترا ،نتواند تأثیر
مناسبی در تولید  NOایجاد کند (.)3
طبق یافتههای پژوهش حاضر ،یک دوره مکمل
دهی ال-آرژنین هیچگونه تغییر معنیداری در
میزان ظرفیت آنتیاکسیدانی تام و میزان
نیتریک اکساید ایجاد نکرد؛ به عبارتی افزایش یا
کاهش استرس اکسیداتیو-نیتروزاتیو  0ساعت
پس از فعالیت ورزشی حاد به دنبال یک دوره
مکمل دهی ال-آرژنین در کبد تایید نشد .به
نظر انجام تحقیقاتی مشابه ،در جهت تعیین
تغییرات احتمالی در استرس اکسیداتیو-
نیتروزاتیو ضروری باشد.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از مسئوالن محترم دانشکده
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در
هموار کردن مسیر اجرای این پژوهش نقش
بسزایی داشتند و همچنین شرکت داروسازی و
مکملهای غذایی-حیاتی کارن ،صمیمانه تشکر
مینماییم.
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Abstract
Aim: The aim of the present investigation is evaluate the effect of L- Arginine
supplements on the oxidative and nitrosative stress in liver of rats following acute
exercise on a treadmill.
Method: Thirty two male Vistar rats (160-210 g) were randomly divided into four
groups: control (C); L-Arg treatment (Arg); exhaustive exercise (E); and exhaustive
exercise with L-Arg treatment (E + Arg). E and E+Arg groups performed a 1 hour
acute running test, or until exhaustion on a treadmill (16-26 m/min) and Arg and
E+Arg groups treated orally with the L-Arg (2% diet, for 30 days). Sampling was
performed 1 hour after exercise. Nitric oxide production was evaluated by
measuring nitrite formation, using Griess reagent. oxidant-Antioxidant’s ratio was
measured as TOS/ TAC levels.
Results: According to the means of the oxidant-antioxidant’s balance
(E)=0.91±0.12, (SC+Arg)=0.92 0.04 and (E+Arg)=0.91±0.09, TOS/TAC decreased
in (E), (SC+Arg) and (E+Arg) groups compared with control group (SC); however,
this decrease was not significant. And the results showed nitric oxide in (SC) group
(mean=9.01 6.31 ) was more than other groups, but there was no significant change
in there.
Conclusion: The results of the present study didn’t show existence of oxidativenitrosative stress and supplementation effect in muscle 1 h after acute exercise.
Keywords: Acute exercise, Oxidative-nitrosative stress, Oxidant-Antioxidant’s ratio,
Nitric oxide, L- Arginine.
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